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Nu är arbetet igång med att bygga Stockholms nya avloppstunnel, 
14 km från Bromma till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. 
I början av september inleddes sprängningarna på vår byggetable-
ring i Liljeholmen vid Södertäljevägen. Den 30 september bjuder vi 
in till ett digitalt informationsmöte om projektet. 

Arbetstunnel Tunnelmynning

Inhägnat etableringsområde

Få ett sms  
innan vi spränger! 
Du vet väl att du kan få ett sms  
cirka 30 minuter innan varje  
sprängning? Anmäl dig på  
svoa.se/telefonavisering

Vi bygger Stockholms nya avloppstunnel 

Välkommen till digitalt  
informationsmöte

Du som bor utmed tunnelsträckningen i Lilje-
holmen, Aspudden och Årsta är välkommen 
till ett informationsmöte, där vi berättar mer 
om avloppstunneln och projektet Stockholms 
framtida avloppsrening. På grund av pågå-
ende pandemi sker mötet digitalt. 

På mötet får du veta mer om fördelarna med 
projektet, hur vi bygger avloppstunneln och 
hur våra arbeten kan komma att påverka 
dig som bor nära tunnelsträckningen. Vi 
tar upp frågor om buller och vibrationer, 
besiktning med mera.

Så här gör du för att delta på mötet
Vi sänder direkt på internet via youtube. 
Du kan delta via dator, mobiltelefon eller 
surfplatta. För att vara med ska du när mötet 
börjar gå in på webbadressen  
svoa.se/sfa-liljeholmen. 

Du kan ställa dina frågor direkt under mötet 
i en chatt eller skicka in dem i förväg via 
e-post till framtidensavloppsrening@svoa.se. 

Har du frågor om mötet, kontakta oss på tel 
08-522 128 80.

På vår interaktiva karta kan du se hur 
långt vi kommit med avloppstunneln 
och när vi planerar att arbeta i ditt 
område. Zooma och klicka i kartan  
för mer information. 

Kartan hittar du på  
svoa.se/sfa  
eller via QR-koden.

Webbkarta: 
Följ våra arbeten

Tid: Onsdag den 30 september kl 18:00

Plats: Online via vår webbplats svoa.se/sfa-liljeholmen
Ställ frågor direkt under mötet eller skicka in i förväg till  
framtidensavloppsrening@svoa.se

Avloppstunneln



Tidplan för Liljeholmen
2020: Etableringen byggs.  
Sprängningar för tunneln inleddes i 
början av september.

2022: Tunneln är utsprängd västerut 
fram till Aspuddens skola.

2023: Tunneln är utsprängd österut 
fram till Årsta gård. Inga fler berg-
transporter sker från etableringen.

2024: Betongarbeten utförs i den 
utsprängda tunneln

2025: Etableringen rivs och området 
återställs.

När vi bygger kan du som bor nära 
höra ljud när vi borrar och spränger. Vid 
sprängningarna kan det höras och kännas 
flera hundra meter bort, men det är över på 
några sekunder. Varje sprängsalva anpas-
sas efter omgivningen för att inte skada 
närliggande byggnader. 

Om du vill kan du få en avisering via sms 
innan varje sprängning. Anmäl dig på  
svoa.se/telefonavisering. 

Riktlinjer för buller
Naturvårdsverket har riktlinjer för hur mycket 
störande ljud det får komma från byggar-
betsplatser, och vi följer dessa när vi bygger 
tunneln. Om du berörs av störande ljud över 
Naturvårdsverkets riktlinjer kan du vid behov 
få tillgång till ett ersättningsboende.

Vi har tillstånd att arbeta på helgfria  
vardagar kl 7–22. 

Säkerhet för cyklar och bilar
Lastbilar med sprängmassor behöver köra 
in och ut från etableringen och korsar då 
cykelbanan utmed Södertäljevägen. När  
en lastbil passerar stängs grindar som  
stoppar gång- och cykeltrafiken en kort 
stund. Det är för att inga olyckor ska  
kunna ske. 

Under den första tiden, när sprängningarna 
sker ovan jord, behöver vi stänga av trafiken 
på Södertäljevägen under några minuter 
när vi spränger, 1– 2 gånger per dag.  
När vi kommit en bit in i tunneln behövs  
det inte längre.

Så här märker du våra  
arbeten i Liljeholmen
I korsningen Hägerstensvägen/Södertäljevägen har vi hägnat in en 
byggetablering. Sedan början av september arbetar vi med att borra 
och spränga vid tunnelmynningen för att bygga en arbetstunnel. Besiktning av fastigheter

Vi besiktar alla byggnader inom en radie  
av 150 meter från tunnelbygget. Om ditt  
hus ligger inom besiktningsområdet blir 
besiktning aktuell först när sprängningarna 
närmar sig ditt område. Även om ditt hus 
ligger längre bort än 150 meter från spräng-
platsen kan du känna av sprängningar och 
vibrationer, men det betyder inte att huset 
kommer att ta skada. 

För att minska risken för smittspridning följer 
våra besiktningspersoner just nu särskilda 
riktlinjer vid besiktning inne i bostäderna.  
Du som har en bostad som ska förbesiktas 
får separat information om det i din brevlåda. 

Läs mer om besiktning på  
svoa.se/sfa-besiktning
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UPPDATERAD INFORMATION 
På vår webbplats finns alltid senaste nytt 
om pågående arbeten i Liljeholmen:  
svoa.se/sfa-liljeholmen

Stockholms framtida avloppsrening
I ett Stockholm som växer måste vi vara rädda om vårt vatten. 
För att kunna rena allt avloppsvatten i framtiden utvecklas  
Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna. 
Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel dras från 
Bromma till Henriksdal. Satsningen innebär att vattnet i Mälaren 
blir ännu renare, att utsläppen i Östersjön minskar och att 
transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

ETT NYHETSBREV FRÅN STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALLS  
PROJEKT STOCKHOLMS FRAMTIDA AVLOPPSRENING

Stockholm Vatten och Avfall, 106 36 Stockholm.  
08-522 128 80 
framtidensavloppsrening@svoa.se 
svoa.se/sfa

Redaktör: Karin Neuhaus


